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Veterankafé 2. mai 2016 - referat 
 
Et noe spinkelt frammøte til tross  (14 stk.)  ble det en hyggelig kveld – som alltid, 
ikke minst takket være dagens verter, superveteranene Randi og Reidun.  Reiduns 
kringler  og Randis sjokoladekaker er verdensberømte i «høgt oppi Hakadalen».  
Dessuten var det også denne gang pyntet med roser som senere fikk lov å pynte 
opp enda en gang hjemme hos heldige vinnere. 
 
Åpningssangen ble helt naturlig mai måneds egen sang, nemlig «Kom mai du 
skjønne, milde» til Mozarts inntagende melodi. Etter å ha falt litt til ro med utmer-
ket kaffe og de nevnte kaker, leste sekretæren som alltid referatet fra forrige mø-
te. Det var ingen innsigelser til dette , og dermed kunne det i fred og ro føye seg til 
tidligere referater.  
 
Det ble minnet om at vi så snart som mulig må ta stilling til møtehyppigheten, 
altså om gruppa skal gå over til kun en kafékveld pr. måned eller fortsette som før 
med to kvelder. En uformell undersøkelse ga ikke noe klart svar. Det var da også 
for få til stede til å fatte noe bindende vedtak om en så viktig sak. Vi ble enige om 
at vi husker på å ta opp dette uformelt med andre i gruppa når vi treffes, f.eks på 
turen 26 juni, slik at de gjenværende i styret vet hva de har å holde seg til når det 
søkes om mandager i høsthalvåret. Av praktiske grunner må den avgjørelsen tas 
senest i junimøtet (spekemataften). Det forsamlingen imidlertid var enig i, var 
kasserers tilbud/forslag om å yte et tilskudd på kr. 250,-  til hver av gruppas med-
lemmer til turen 26.mai.  
 
Som underholdning ble det avspilt noen av Leif Justers kjente moro-sanger, bl.a. 
«Den få`kke du». Avslutningsvis gikk både åresalg og trekning som smurt, og Bjørg 
ble den heldige vinner av den store vinflasken. Til slutt en god, gammel vits som 
aldri blir for gammel: «Det er ikkje så farleg for han far som fekk ho mor», sa gu-
ten. «Det er verre for meg som skal ha ei vilt framand ei.» 
 
 
Hakadal 3.5 2016 
 

Halvor Gundersen 
Sekretær 
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